
 

 

Datum: 03-09-20 Blad: 1 

 

Aanwezig: 
 

Voorzitter en commissiegriffier 
W. Doorn(voorzitter) 
Mw. S. Hooft van Huysduynen (commissiegriffier) 
 

Commissieleden  
 

• VVD-fractie:  
J. Bartlema, S.H. van Klink 

 

• Fractie Dorpsbelangen Huizen: 
J.B.R. Driessen, Mw. B. Okkema 
 

• CDA-fractie: 
Mw. D.C. van Deutekom, mw.  M. Vos 

 

• D66-fractie:  
Mw. K. van Werven 

 

• PvdA-fractie:  
Mw. M.N. Leeuwin  

 

• GroenLinks-fractie: 
Mw. M.J. van den Berge, M. Mdaghri 

 

• Fractie Leefbaar Huizen: 
F.E.R. Koning, Mw. L. Veer 
 

• ChristenUnie-fractie: 
Mw. M. Terlouw 
 

• SGP-fractie: 
R.J.C. Bource, G.J. Bosch 
 

• Transparant Huizen: 
L. Schaap 

 
Griffie/raadsadviseur 
Mw. K. de Rooij (raadsadviseur) 
 

College 
M.W. Hoelscher, mw. M.L.C. Verbeek (tot 21:45) en R.G. Boom (tot 20:30) 
  

 
 

Afwezig: 

- Mw. F. Fitskie - Aajoud (D66) 
- Mw. F.F.H. van der Kleij (Leefbaar Huizen) 
- M. Vreedeveld (PvdA) 
 
  

 

Resumé van de openbare commissievergadering Sociaal Domein 
 
Datum:  1 september 2020 
Aanvangstijd:  20:00 uur 
Eindtijd: 22:26 uur 
Locatie:  Raadszaal gemeentehuis van Huizen 
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1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet alle aanwezigen welkom.  

  

2. Mededelingen 

De voorzitter meldt dat mw. Fitskie – Aajoud (D66), mw. van der Kleij (Leefbaar Huizen) en dhr. Vreedeveld 
(PvdA) zich hebben afgemeld voor de commissievergadering.  
 

3. Vaststellen vergaderorde 

De voorzitter meldt dat de volgende mededelingen zijn aangemeld als behandelpunt: 

• Mededeling wethouder Verbeek over vervanging dakbedekking scholen Holleblokcomplex is 

aangemeld door SGP, Leefbaar Huizen, Dorpsbelangen Huizen en wordt aan agenda toegevoegd 

onder 7.4. 

• Mededeling wethouder Verbeek over vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool gereed is 

aangemeld door Leefbaar Huizen en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.5. 

• Mededeling wethouder Verbeek over regionale onderwijsagenda 2020-2022 is aangemeld door 

CDA, Leefbaar Huizen en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.6. 

• Mededeling wethouder Hoelscher over Regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis is 

aangemeld door CDA en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.7. 

• Mededeling wethouder Hoelscher over evaluatie beleidsplan Bescherming en Opvang is 

aangemeld door PvdA en ChristenUnie en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.8. 

• Mededeling wethouder Hoelscher over inkoop Sociaal Domein is aangemeld door ChristenUnie en 

wordt aan agenda toegevoegd onder 7.9. 

• Mededeling wethouder Hoelscher over voortgang arrest hoger beroep TGVS is aangemeld door 

CDA en wordt aan agenda toegevoegd onder 7.10. 

 

4. Vaststellen resumé(s) 

 

4.1  Resumé gecombineerde commissie ABM, Fysiek Domein en Sociaal Domein d.d. 11 juni 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.2 Notulen gecombineerde commissie ABM, Fysiek Domein en Sociaal Domein d.d. 11 juni 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 

4.3  Resumé van de openbare vergadering d.d. 16 juni 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

  

4.4 Notulen van de openbare vergadering d.d. 16 juni 2020 

Ongewijzigd door de commissie vastgesteld. 

 

5. Informatie van het college. 

  

5.1 Mededelingen van het college en/of portefeuillehouder(s) 

 De volgende mededelingen van het college en/of de portefeuillehouders zijn door de commissie voor 

kennisgeving aangenomen. 

• Mededeling wethouder Boom over gedeeltelijke openstelling Sijsjesberg 

• Mededeling wethouder Hoelscher over brief portefeuillehouders aan aanbieders Wmo en Jeugd 

• Mededeling wethouder Hoelscher over mededeling naar aanleiding interview Stichting Schuldhulp 

Huizen in Gooi en Eemlander 

• Mededeling wethouder Hoelscher over regionaal preventieprogramma 

• Mededeling wethouder Hoelscher over evaluatie pilot ‘aanpak uitbuiting en mensenhandel 2019’ 

• Mededeling wethouder Hoelscher voor de commissie Sociaal Domein d.d. 2 september 2020 

 

5.2 Mondelinge mededelingen omtrent actuele ontwikkelingen 

 Er worden geen mondelinge mededelingen gedaan.  
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5.3 Vragen aan het college 

 Er worden geen vragen gesteld aan het college.  

 

6. Spreekrecht voor burgers. 

Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

7. Behandelpunten. 

  

7.1  Publiek publieke samenwerking gemeentelijke binnensportaccommodaties en openluchtzwembad 

Sijsjesberg  

 Wethouder Boom beantwoordt de vragen van de fracties. 

 

 Advies commissie:  

 De vertegenwoordiging van de fractie Leefbaar Huizen behield een standpunt voor en nam het voorstel mee 

terug voor overleg met de fractie. De vertegenwoordiging van de fracties van VVD, CDA, D66, 

Dorpsbelangen Huizen, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Transparant Huizen adviseren de raad in 

te stemmen met het voorstel. 

 

De commissie legt op de geheime bijlagen geheimhouding op. 
 

7.2 Bestuursrapportage Sociaal Domein 2019 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  

 

7.3  Deelverordening peuteropvang en voorschoolse educatie 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  

 

 Advies commissie:  

 De commissie adviseert de raad  in zijn vergadering van 17 september 2020 bij het agendapunt 

“Hamerstukken” in te stemmen met het voorstel. 

 

7.4 Mededeling wethouder Verbeek over vervanging dakbedekking scholen Holleblokcomplex 

 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de  fracties.  

 

 Toezegging: 

 - Wethouder Verbeek zegt toe om tijdens het eerst volgende schoolbestuurlijk overleg het onderhoud aan 

daken te bespreken met de schoolbesturen.  

 

7.5 Mededeling wethouder Verbeek over vernieuwbouw Dr. Maria Montessorischool gereed 

 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fractie Leefbaar Huizen.  

 

7.6 Mededeling wethouder Verbeek over regionale onderwijsagenda 2020-2022 

 Wethouder Verbeek beantwoordt de vragen van de fracties.  

 

7.7 Mededeling wethouder Hoelscher over Regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fractie van CDA.  

 

7.8 Mededeling wethouder Hoelscher over evaluatie beleidsplan Bescherming en Opvang 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  

 

 Toezegging: 

 - Wethouder Hoelscher zegt toe dat er een bijeenkomst wordt gepland waar de evaluatie van het beleidsplan 

Bescherming en Opvang besproken wordt met de raad.  

 

7.9 Mededeling wethouder Hoelscher over inkoop Sociaal Domein 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  



 

 

Datum: 03-09-20 Blad: 4 

 

 

7.10 Mededeling wethouder Hoelscher over voortgang arrest hoger beroep TGVS 

 Wethouder Hoelscher beantwoordt de vragen van de fracties.  

 

8. Vaststellen toezeggingenlijst 

De toezeggingenlijst wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende wijzingen. 

• Toezegging nummer 32 en 33 wordt afgevoerd.  

 

9. Rondvraag 

 Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

 

 
Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:26 uur. 

 

 

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 oktober 2020. 

 

 De commissiegriffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 Aan de toezeggingenlijst toe te voegen toezegging 

• Wethouder Hoelscher zegt toe dat er een bijeenkomst wordt gepland waar de evaluatie van het 

beleidsplan Bescherming en Opvang besproken wordt met de raad. 


